
 

 

45. Eesti omavalitsuste suvemängud - orienteerumine 

VÕISTLUSKUTSE 

 

PROGRAMM 

Laupäev, 22. august 2020, kell 15:00 – sprint 

Pühapäev, 23. august 2020 kell 11:00 – sprinditeade segavõistkondadele 

 

OSAVÕTJAD 
1. Suvemängudest võivad osa võtta kõikide Eesti linnade ja valdade võistkonnad.  

2. Linnade ja valdade võistkonnad moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil elavatest, 

töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.  

3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.  

4. Võistkonna suurus orienteerumises on piiramatu.  

Teateorienteerumise võistkondade arv on piiramatu. 

5. Mängudel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja 

omavad õigust autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. 

VÕISTLUSKLASSID 

Sprindi võistlusklassid:  
N16 (sündinud 2004. a ja hiljem)    M16 (sündinud 2004. a ja hiljem)  

N21 (sündinud 1986.-2003. a)    M21 (sündinud 1986.-2003. a)  

N35 (sündinud 1976.-1985. a)    M35 (sündinud 1976.-1985. a)  

N45 (sündinud 1966.-1975. a)    M45 (sündinud1966.-1975. a)  

N55 (sündinud 1965. a ja varem)    M55 (sündinud 1965. a ja varem)  

Sprindi individuaalvõistlusel lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.  
 

Teateorienteerumine toimub 4-liikmelistele segavõistkondadele. Võistkond koosneb 2 

naisest ja 2 mehest. Kohustuslik jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.  

Võisteldakse järgmistes võistlusklassides: MN16, MN21, MN45.  

Teateorienteerumises on MN21 klassi võistkonnas lubatud osaleda kõigi vanuseklasside 

võistlejatel. MN45 klassi võistkonnas on lubatud osaleda N55 ja M55 klassi võistlejail. 

VÕISTLUSKESKUS, PARKIMINE 

Võistluskeskus asub Paide Kesklinna staadionil (Aiavilja tänav 3), võistluskeskuse 

koordinaadid 58.885496 ; 25.565766  (vt 
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=6579e83e6e01470ab61fb81f1f573424 ) 

Parkimine Paide Seleveri, Paide Muusika- ja Teatrimaja või teistes avalikes parklates.  

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=6579e83e6e01470ab61fb81f1f573424


KAART JA MAASTIK 

Paide kesklinn. Kaardimõõt 1:5000, h 2,5m. Kaardistus Paul Poopuu, 2020.  

Maastiku info: Paide vanalinn ja lossimäed, kesklinna pargid ja korruselamute piirkonnad. 

Lossimägedel nõlvade kõrgus kuni 15 meetrit. Kohati ka linnaäärne loodusmaastik, rohualad, 

võsa ja märgalad. 

Eelmine kaart 2006055 

KEELUALAD JA OHUKOHAD 

Keelualad ja ületamiseks mittelubatud alad on vastavalt sprindikaardi tingmärkidele. 
Ohukohad on liikluseks avatud tänavad, järsud nõlvad ja maastikul liikuvad turistid ning 

muude spordialade võistluspaigad. 

RAJAD 

Radade planeeritavad ligikaudsed võitja ajad sprindis 20 minutit ja sprinditeates etapil 12-15 

minutit. 

Täpsed rajapikkused ja KP-de arv avalikustatakse võistlusinfos korraldaja kodulehel ja 

võistluskeskuses. 

MÄRKESÜSTEEM 

Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi. Kasutada võib nii puutevaba (SPORTident Air), kui 

ka tavalist SI-kaarti.  

VÕISTLUSKORRALDUS 

Stardiprotokollid avaldatakse eelnevalt korraldaja veebilehel ja võistluspäeval 

võistluskeskuses ja stardis. 

Sprindis on stardiintervall 1 minut.  

Teatevõistlusel on ühisstart kõikide võistkondade esimestele vahetustele. 

Teatevõistlusel on kasutusel rinnanumbrid, ilma numbrita starti ei lubata. Numbrid saab kätte 

võistluskeskuse infotelgist võistluspäeva hommikul alates kella 10-st. Esimeste vahetuste 

ühisstart kell 11:00. 

PUNKTIARVESTUS 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: 

I koht – 50 punkti, II – 47 p, III – 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud 

võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. 

Teateorienteerumises on koefitsient 2. 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga omavalitsuse 5 parema 

tulemuse kohapunktid individuaalselt sprindilt ja 2 parema tulemuse kohapunktid 

teatevõistluselt olenemata võistlusklassist. 

Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. 

Mängudel osalevad välisriikide sportlased saavad koha paremusjärjestuses ja omavad õigust 

autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. 

PESEMINE, TOITLUSTUS, MAJUTUS 

Pesemisvõimalus E-Piima spordihoones. 

Toitlustus ja majutus vastavalt 45. Eesti omavalitsuste suvemängude üldjuhendile ( vt 

http://www.joud.ee/est/g78s5009 ). 

https://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2006055.gif
http://www.joud.ee/est/g78s5009


REGISTREERIMINE, OSAVÕTUMAKS  

Orienteerumises teha arvuline registreerimine suvemängude registreerimismoodulis 

aadressil http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 13. augustiks 2020 ning nimeline 

registreerimine Osport.ee online teenuse kaudu https://www.osport.ee/ hiljemalt  

15. augustiks 2020 kell 23:59. 

Registreerimisel näidata ära iga osavõtja sünniaasta, võistlusklass, EOLi kood ja SPORTident 

kaardi (SI-kaardi) number või rentimise soov. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu 66 €. 

Tähelepanu! Registreerumisel palun sisestage väljale ‘Klubi nimi’ asemel linn/vald, mida 

esindate (mitte klubi).  
Teatevõistkondade jooksjate nimed, jooksujärjestus ja SI-numbrid palun sisestada 

https://osport.ee/ keskkonnas hiljemalt laupäeval, 22. augustil 2020 kella 19:00-ks. 

Osavõtumaks on 12 eurot iga osavõtja kohta igal spordialal.  

Soovitatav on arvuline registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.  

Kui olete kokku leppinud oma linna või vallaga, siis tasub osavõtumaksu arvulise 

registreerimise teostanud omavalitsus. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt 

maksetähtajale.  

AUTASUSTAMINE  

Suvemängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja 

diplomiga.  

Suvemängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud 

võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega. 

OPERATIIVNE INFO 

Orienteerumisklubi JOKA kodulehel www.joka.ee 

Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks. 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

KORRALDAJAD 

OK JOKA, EMSL Jõud, Järvamaa Spordiliit, Paide linn 

Peakorraldaja Paul Poopuu, tel +372 5052240, e-post tyrispordiklubi@gmail.com 

Rajameister: Kaarel Kallas, tel +372 53308128, e-post kaarel.kallas@mail.ee  

Ajavõtt, tulemused : Johannes Ehala, tel +372 5034622, e-post johannes.ehala@taltech.ee  

Sekretariaat: Katrin Puusepp, tel+372 53497727, e-post katrin@jarva.ee  
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